
КАКО ДА ПРИПРЕМИТЕ 
ПОДНЕСАК

Комисија за спровођење истраге о питањима особа са инвалидитетом (Disability 
Royal Commission) испитује на које начине можемо да спречимо наношење штете 
и неправедно поступање према особама са инвалидитетом. Комисија такође 
жели да сазна како, по вашем мишљењу, ситуација може да се побољша. 

Комисија за спровођење истраге о 
питањима особа са инвалидитетом 
жели да чује ваша искуства као особе 
са инвалидитетом, која се односе на:

НАСИЉЕ – када вам неко наноси 
оштећење и повреде.

ЗАПОСТАВЉАЊЕ – када неко 
престане да вам пружа негу.

ЗЛОСТАВЉАЊЕ – када вас неко 
ниподаштава или искоришћава на 
нежељени начин.

ЕКСПЛОАТАЦИЈУ – када на послу не 
плаћају ваш рад или вас не цене као 
особу. 

Комисија такође жели да прими 
поднеске заступника, радника за 
пружање помоћи, чланова породице 
и пријатеља. 

Комисија за спровођење истраге о 
питањима особа са инвалидитетом ће 
платити тумаче или преводиоце.

Позивом на 1800 517 199  
(9 ујутро – 5 после подне, од понедељка 
до петка, осим на националне државне 
празнике)

Ако снимите своја искуства и 
пошаљете нам аудио или видео 
снимак. 

Додавањем фајла/ова притиском на  
дугме “Attach Files” (додајте фајлове) у 
формулару поднеска. Може да се дода 
највише 10 фајлова величине до 4 GB.  
Ако су аудио или видео фајлови већи од  
4 GB, пошаљите их електронском поштом 
или их сачувајте на USB-у и пошаљите их 
нам – максимална величина једног фајла 
је 20 GB. Друга могућност је да снимак 
поставите на youtube и пошаљете нам 
линк.

Ако вам је потребна помоћ за 
додавање фајлова, контактирајте 
Комисију за спровођење истраге о 
питањима особа са инвалидитетом 
на 1800 517 199 или електронском 
поштом на DRCEnquiries@
royalcommission.gov.au.

За све информације о 
комисији за спровођење 
истраге о питањима особа са 
инвалидитетом на језицима 
осим енглеског, погледајте 
www.neda.org.au.

Не морате да 
нам кажете 
своје име.

Поднесак можете да нам доставите на 
више различитих начина:

Писменим путем преко онлајн 
формулара који ћете наћи на https://
shareyourstorysubmission.disability.
royalcommission.gov.au/ или ако нам 
пошаљете писмо на: GPO Box 1422, 
Brisbane QLD 4001

Електронском поштом на 
DRCenquiries@royalcommission.gov.au

Можете да говорите 
или пишете на свом 
језику.
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HAVE YOUR  SAY  
in the Disability Royal Commission
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